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ABSTRAK 

 
Vita Ila Azizah, 1530110069, Analisis Implementasi Penanaman 

Nilai-Nilai QS Al Baqarah Ayat 233 Tentang Konsep Rada’ah 

(Menyusui) di Desa Kedungcino, Jepara 

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaplikasian 

pemberian ASI eksklusif sesuai dengan nilai yang terkandung dalam QS 

Al Baqarah Ayat 233. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh 

mana realitas para ibu menyusui melakukan tugas mereka dalam 

pemberian ASI eksklusif di saat propaganda susu formula sangat 

menggiurkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research). Adapun sumber data yang di gunakan yaitu data primer 

dansekunder. Proses pengumpulan data di lakukan dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi di Desa Kedungcino, Jepara dengan cara 

mewawancarai 8 narasumber dari petugas kesehatan, ibu menyusui dari 

kalangan ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Penelitian ini menggunakan 

analisis data Miles dan Huberman yang meliputi: Data Reduction 

(Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion 

Drawing/verification. 

Hasil penelitian adalah: Pertama, Pelaksanaan penerapan kajian 

QS Al Baqarah Ayat 233 oleh masyarakat serta ibu menyusui di Desa 

Kedungcino terhitung berhasil dan lancar. Mayoritas ibu menyusui di 

Desa Kedungcino Jepara, terhitung sebanyak 70% dari 100% ibu 

menyusui dari kalangan ibu rumah tangga dan ibu pekerja  telah 

melakukan pemberian ASI eksklusif. Hal ini di dukung dari kelancaran 

penyampaian program pemberian ASI eksklusif dari pemerintah oleh 

petugas kesehatan di Desa Kedungcino, serta kesadaran para ibu 

menyusui tentang kebutuhan nutrisi yang baik bagi bayi mereka. Kedua, 

sebanyak 30% ibu menyusui gagal dalam pemberian asi eksklusif di 

karenakan beberapa hal. Factor terbesarnya yaitu karena si ibu harus 

berperan di ranah publik. Selain itu masalah-masalah lain seperti kendala 

ASI yang macet pasca kelahiran  dan tidak adanya dukungan dari 

keluarga juga berpengaruh dalam gagalnya pemberian ASI eksklusif 2 

tahun penuh oleh beberapa ibu menyusui di Desa Kedungcino,Jepara. 

 

Kata Kunci: ASI eksklusif, Ibu Menyusui, Ibu Rumah Tangga, Ibu 

Pekerja 
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MOTO 
 

 َمْن َساَر َعَلى الَدْرِب َوَصلَ  
“ Siapa berjalan pada relnya akan sampai “ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Konsonan Tunggal Vocal 

 TanpaTanda ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

َ  ... M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ  ... N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ  ... W/w و Ṭṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Mādd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā ب ا  ء awal ‘A/ ‘aعَ  KH/kh خ

 B بِيَْ A/a ء ’akhir A’/aع D/d د

 Bū بُوَْ Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydi>d Yā’ nisbah ف R/r ر

 falakiy ف ل ِكيَّ abb أ بَ  Q/q ق Z/z ز

بَ  K/k ك S/s س اَل ِميَّ rabb ر   ālamiy‘ ع 

‘Ain/Hamzah 

di belakang 

‘Ain/Hamzah di 

waqf 

 Vocal Rangkap الَْ

عَ  -Al اْلفُُرْوعَُ qara’a ف ر 

furū’ 

رَُ -al اْلق م 

qamar 

يْيِريَْ  <Gair غ 

ءَ  اءَُ qara’a ق ر  -Al اْلق ض 

qadā’ 

-al الش ْمسَُ

syams 

ْيئَ   Syai’un ش 

Kata majemuk dirangkai Kata majemuk dipisah Tā’ Marbūṭah 

ْيهَِ اَلَالدِّ م  اَلَ Jamāluddi>n ج  م  ج 

ْيهَِ  الدِّ

Jamāl al-

di>n 

اَع ة  Sā’ah س 
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